
430 Läkartidningen  ❙ Nr 5  ❙ 2002  ❙ Volym 99

Debatt

❙ ❙ Psykiatrin befattar sig med hela män-
niskan och är liksom hon en helhet. Upp-
delningen av människan i kropp och själ,
i biologi och psykologi är artificiell och
speglar inte den psykiatriska verklighe-
ten. S k psykologiska och s k biologiska
behandlingsmetoder griper in i varand-
ra. Förmågan att se dem i ett samman-
hang och att själv kunna kombinera dem
till en gemensam och mer kraftfull effekt
på en och samma patient är unik för psy-
kiatern.

kFör att kunna möta de krav det psy-
kiatriska arbetet ställer måste psykiatern
inte bara ha en snävt medicinsk, dia-
gnostisk och behandlingskompetens.
Han/hon måste, för att kunna kalla sig
psykiater, ha en grundläggande psykia-
trisk kompetens. Till denna hör bl a kun-
skap om psykoterapi. 

Mina förslag
1. Det bör inrättas en särskild psykotera-
piutbildning för blivande psykiatrer.
Mina skäl är följande (det kan finnas
fler): 
a) Eftersom varje psykiater skall besitta

psykoterapeutisk kompetens är det
nödvändigt att varje ST-läkare får
tillgång till utbildningen utan att be-
höva stå tillbaka för andra yrkesgrup-
per i konkurrensen om utbildnings-
platser. 

b) Psykiaterns särskilda roll och befo-
genheter försätter honom/henne i si-
tuationer som andra yrkesgrupper
bara möter i mer begränsad omfatt-
ning eller inte alls. Dit hör: 
1) att utföra psykiatriska och soma-

tiska undersökningar, 
2) att ställa psykiatriska diagnoser, 
3) att differentialdiagnostisera gent-

emot somatiska sjukdomar,
4) att ibland själv behandla somatiska

sjukdomar,

5) att genomföra kombinerad psyko-
farmakologisk och psykologisk
behandling med en och samma pa-
tient, 

6) att handlägga ett förhållandevis
mycket stort antal patientärenden
under de mest skilda förhållanden
i öppen och sluten vård,

7) att delta i jourverksamhet och möta
de mest akuta sjukdomsfallen,

8) att arbeta under stor tidsbrist, som
tvingar till ransonering med åter-
besök och deras längd, 

9) att vidta eller initiera tvångsåtgär-
der, 

10) att göra bedömningar för intyg av
många olika slag,

11) att ha ett övergripande patient-
ansvar.

12) att bedriva konsultverksamhet
gentemot somatik och socialtjänst.

Dessa förhållanden kan innebära sär-
skilda påfrestningar på patient–läkar-
relationen, och ställer stora krav på den
kliniska kompetensen och på förmågan
att under mindre än ideala förhållanden
fånga det psykoterapeutiska tillfället i
flykten. I läkarens psykoterapiutbild-
ning behöver stor hänsyn tas till dessa
delvis unika förhållanden. 

Ekvivalent med psykoterapeututbildning
2. ST-läkarens psykoterapiutbildning
under den 4–5 år långa ST-utbildningen
– som avslutar en i förhållande till andra
yrkesgrupper exceptionellt lång (11–12
år) specialistutbildning – bör utformas
så att den nyblivne specialisten har för-
värvat en med legitimerad psykotera-
peut ekvivalent psykoterapeutisk kom-
petens. Som jag framfört i mitt tidigare
diskussionsinlägg i »Svensk Psykiatri«
menar jag dessutom (liksom Jacobs-
son/Åsberg) att en sådan utbildning kan
och bör innefatta mer än en av de stora
psykoterapeutiska skolorna. 

Anpassa till läkarens situation
3. Utbildningen måste givetvis vara för-
enlig med de övriga utbildningskrav
som ställs på ST-läkaren. Den måste då

utformas med vederbörligt hänsynsta-
gande till innehållet i de övriga utbild-
ningsavsnitten (inklusive tiden före legi-
timationen) och läkarens speciella situa-
tion. Det kan knappast sägas vara fallet
med dagens utbildning, som är utformad
för en heterogen kategori elever, där de
övriga inte har läkarens sjukvårdsutbild-
ning, kliniska erfarenhet eller uppgifter.
Den cirka 5-åriga ST-utbildningen är
tillräckligt lång och patientintensiv för
att utbildningen i psykoterapi inte skulle
behöva vara uppdelad i två steg enligt
nuvarande tradition. 

ST-läkarens varierade och efterhand
jämförelsevis stora patienterfarenhet ger
unika möjligheter att fortlöpande tilläm-
pa de nyvunna psykoterapeutiska kun-
skaperna med en variationsrikedom och
intensitet som inte förutsätts i den tradi-
tionella tvåstegsutbildningen. Detta fak-
tum får betydelse för hur lång tid det tar
att uppnå tillräcklig kompetens. 

Ytterligare tidsvinster kan göras om
den grundläggande utbildningen i sam-
talsmetodik, som inleds tidigt i läkarut-
bildningen, blev ett första steg i psykia-
terns så småningom mer omfattande
psykoterapeutiska skolning. 

Ej krav på egenterapi
4. Psykoterapiutbildning bör ej vara för-
enad med krav på s k egenterapi. Kom-
binationen av klinisk/psykiatrisk hand-
ledning och psykoterapihandledning
torde i de flesta fall vara tillräckligt för
att dana goda kliniker. Är det vetenskap-
ligt belagt att egenterapi generellt ger
bättre utbildningsresultat? Det är à prio-
ri orimligt att en person som inte har någ-
ra påvisbara psykiska problem skall
tvingas gå i behandling av formella skäl. 

Rimligt blir ett sådant krav bara om
man hävdar att alla människor är neuro-
tiska och borde gå i psykoterapi. En så-
dan uppfattning förvandlar normalt till
onormalt och måste förkastas. Och upp-
fattningen att man måste ha varit patient
för att kunna bli en bra behandlare stupar
också på sin egen orimlighet.

5. I stället för ett slopat psykoterapi-
obligatorium bör Svenska psykiatriska
föreningen verka för att en statlig utred-
ning tillsätts med uppgift att föreslå en
sådan reformering av ST-läkarnas psy-
koterapiutbildning att innehåll och ut-
bildningsresurser är förenliga med övri-
ga utbildningskrav och med läkarens kli-
niska uppgifter och psykiatriska led-
ningsansvar. •

Behåll psykoterapiobligatoriet –
reformera ST-utbildningen i psykoterapi
Lars Jacobsson och Marie Åsberg argumenterar för ett avskaffande
av psykoterapiobligatoriet i specialistutbildningen för psykiatrer. Jag
delar inte deras uppfattning. I ett inlägg i denna fråga våren 2001 i
Svenska psykiatriska föreningens tidskrift Svensk Psykiatri har jag i
stället pläderat för betydelsen av att alla som arbetar inom psykiatrin
– inte minst läkarna – besitter en psykoterapeutisk kompetens. 

HANS BENDZ
överläkare, verksamhetsområde psyki-
atri (vuxenpsykiatriska kliniken), Univer-
sitetssjukhuset Lund
bendz@bredband.net


